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NOVASCAN R630/ R800 
Producent: NOVATEST 

Wielofunkcyjne detektory zbrojenia Novascan R630A i R800 służą do 
określenia: 
 
1. Lokalizacja i rozkład prętów zbrojeniowych [General-Scan]; 
2. Pomiar grubości otuliny pręta zbrojeniowego [General-Scan]; 
3. Pomiar średnicy prętów i strzemion [General-Scan]; 
4. Rysowanie siatki zbrojenia [Grid-Scan]; 
5. Oznaczanie prętów zbrojeniowych w sekcji dla oceny odchylenia od 
wyznaczonej otuliny prętów zbrojeniowych do każdego pręta lub strzemienia 
[profil-skan]; 
6. Pomiar potencjalnej korozji stali za pomocą pojedynczej lub podwójnej 
elektrody umożliwiającej diagnozowanie stanu korozji [test Rusty]. 

 

Wielofunkcyjny detektor: 
 
• GENERAL-SCAN: standardowy skan do lokalizacji prętów zbrojeniowych, pomiaru prętów zbrojeniowych i 
oszacowania prętów średnic i strzemion. 
"General-Scan" jest dostępny w R630A i R800 (niezależnie) z sondą "Small" lub sondą "SET-200A". 
 

• PROFIL-SCAN: ten tryb testu zapewnia widok prętów zbrojeniowych. Podając wartość znanej otuliny, można 
ocenić odchylenie od tej wartości dla każdego pręta lub strzemienia. 
"Profile-Scan" jest dostępny jako R630A i R800 tylko z sondą "SET-200A". 
 

• GRID-SCAN: Skan umożliwiający odtworzenie siatki prętów zbrojeniowych i ocenę ich rozkładu w badanym 
elemencie. 
"Grid-Scan" jest dostępny w R630A i R800 tylko z sondą "SET-200A". 
 

• RUSTY-TEST (metoda mapowania potencjałów): umożliwia ocenę stanu korozji stali za pomocą pojedynczej lub 
podwójnej elektrody. 
"Rusty-Test" jest dostępny tylko w R800. 
 
Zebrane dane są przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia. 
Eksport odbywa się na urządzeniu USB do przesyłania oprogramowania do przetwarzania danych w celu analizy 
danych i generowania raportów testu. 

 
MODEL NOVASCAN R630A 

Zakres grubości pręta (mm) Ø6 - Ø50 

Maksymalny zasięg (mm)  

Pierwszy zakres 3~98 

Drugi zakres 3~196 

Maksymalny dopuszczalny błąd dla otuliny  

 ± 1 (mm) 3 ~ 56; Drugi zakres 3 ~ 79 

 ± 2 (mm) 57 ~ 69; Drugi zakres 80 ~ 119 

 ± 4 (mm) 70 ~ 98; Drugi zakres 120 ~ 196 

Maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru średnicy ± 1 rząd wielkości 

Transmisja danych Dostępna pamięć dysku 

Zasilanie Wbudowana ładowalna bateria litowa 

Czas działania > 38 godz 

Wymiary (mm) 212 mm x 134 mm x 50 mm 

waga (kg) 0,9 kg 
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MODEL NOVASCAN R800 

Zakres grubości pręta(mm) Ø6 - Ø50 

Maksymalny zasięg (mm)  

Pierwszy zakres 3~98 

Drugi zakres 3~196 

Maksymalny dopuszczalny błąd dla otuliny  

 ± 1 (mm) 3 ~ 56; Drugi zakres 3 ~ 79 

 ± 2 (mm) 57 ~ 69; Drugi zakres 80 ~ 119 

 ± 4 (mm) 70 ~ 98; Drugi zakres 120 ~ 196 

Maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru średnicy ± 1 rząd wielkości 

Testowany przedział punktów X (cm)  

Pojedyncza elektroda 0 ~ 100 regulowane 

Podwójna elektroda 20 stałych 

Sprawdzony odstęp punktów Y (cm)  

Pojedyncza elektroda 0 ~ 100 regulowane 

Podwójna elektroda 0 ~ 100 regulowane 

Transmisja danych Dostępna pamięć dysku 

Metoda wykrywania korozji: Pojedyncza elektroda, podwójna elektroda 

Skala  

Pojedyncza elektroda  ± 1000mV 

Podwójna elektroda 0 ~ 1000mV 

Precyzja  

Pojedyncza elektroda ±1mV 

Podwójna elektroda ± 1mV 

Zasilanie Wbudowana ładowalna bateria litowa  

Czas działania > 38 godzin 

Wymiary i waga 212mm x 134mm x 50mm, 0,9Kg 

 

Akcesoria do R630A 
• Jednostka centralna Novascan R630A, 
• Mała sonda, 
• Duża sonda wieloparametrowa, 
• Profesjonalne oprogramowanie do analizy i raportowania, 
• Ładowarka, 
• Napędy USB z instrukcją obsługi, 
• Ołówek, 
• Certyfikat zgodności, 
• Sztywna walizka do transportu. 
 

Akcesoria do R800 
• Jednostka centralna Novascan R800 
• Mała sonda 
• Duża sonda wieloparametrowa 
• Pojedyncza elektroda do testowania potencjału 
• Podwójna elektroda do testowania potencjału 
• Pojemnik z siarczanu miedzi 
• Profesjonalne oprogramowanie do analizy i raportowania 
• Ładowarka 
• Napędy USB z instrukcją obsługi 
• Ołówek 
• Certyfikat zgodności 
• Sztywna walizka do transportu 
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INTERFEJS URZĄDZENIA - FAZA TESTU 

 
 

INTERFEJS OPROGRAMOWANIA - FAZA PRZETWARZANIA 

 


